Assignment student EnTranCe Energy Transition Community
Project title: Domes als scholenbouw Noord Nederland
Suitable for students of: Multiple choices are possible
Ο MBO
Ο BuitenWerkPlaats Built Environment (2nd yr, 1 block, 2nd yr, 4 block)
X Vastgoedlab V&M (3rd yr)
X Bachelor graduation assignment (4th yr)
Ο Bachelor internship (limited possibility in daily guidance)
Ο Research assignment in curriculum year…….
Ο Honours research assignment
Ο Master thesis
Study Program: Facility Management, Vastgoed&Makelaardij, Toegepaste Psychologie, PABO,
Bedrijfskunde MER, e.a.
Period: februari - juni 2018
Language: Ned
Client: Change Agency Sustainable Buildings (dr. Roos Pals)
Internal client:
Ron de Vrieze
Background (facts, situation sketch and parent/organization goals)
Sudburyschool Groningen is in oprichting. De visie en beoogde werkwijze van deze school is
gebaseerd op de Sudbury School Groningen in Massachusetts USA. Op een Sudburyschool kunnen
kinderen van 4 tot 18 jaar in vrijheid leren. De school heeft een democratische bestuursvorm waarin
kinderen en volwassenen een gelijkwaardige stem hebben in de besluitvorming.
Om deze school haalbaar te maken moet er worden nagedacht over een financieel model. Als je als
school door de staat bekostigd wilt worden, dan moet je voldoen aan bepaalde bekostigingseisen. Om
te voldoen aan deze eisen, kunnen we niet vasthouden aan onze beoogde visie. Als privéschool krijg
je alleen te maken met zogenaamde kwaliteitseisen. Aan deze eisen moet je voldoen om goedkeuring
te krijgen van de onderwijsinspectie. Privéscholen vragen doorgaans een hoge bijdrage aan ouders.
Wij willen echter dat Sudburyschool Groningen ook toegankelijk is voor ouders met een lager
inkomen. We zoeken naar alternatieve financieringsmogelijkheden om de Sudburyschool haalbaar en
toegankelijk te maken. Ook willen we graag weten welke vorm onze school moet krijgen en aan
welke eisen we dan zouden moeten voldoen (bijvoorbeeld een stichting of iets anders).
Een optie die we ook willen verkennen is dat Sudburyschool Groningen ook naschoolse opvang biedt
voor kinderen vanaf 4 jaar. Op die manier kunnen ouders een gedeelte van de bijdrage terugkrijgen
van de belastingdienst. Daarnaast kunnen ouders die op dit moment thuisonderwijs geven op die
manier ook kennismaken met Sudburyschool Groningen, zonder dat ze dan hun vrijstelling van
leerplicht moeten opgeven. Het is namelijk zo dat wanneer je je kind hebt ingeschreven op een
school je daarna geen of heel moeilijk vrijstelling van de leerplicht kunt krijgen. Aan een BSO zitten
bepaalde voorwaarden kwa huisvesting. Deze zijn voor ons (nog) niet inzichtelijk.

We zijn op zoek naar een student die ons kan helpen bij deze vragen. We zoeken een student die
enerzijds kennis heeft van juridische zaken en/of bedrijfskunde en iemand die met out-of-the-box
oplossingen kan komen over hoe we deze school kunnen realiseren.

Problem (description of the undesirable situation)
Hoe kunnen we de toegankelijkheid borgen voor een Sudburyschool Groningen voor ouders met een
lager inkomen? Wat zijn de alternatieve financieringsmogelijkheden om de Sudburyschool haalbaar
en toegankelijk te maken? Welke rechtsvorm moet de school krijgen en aan welke eisen we dan
zouden moeten voldoen (bijvoorbeeld een stichting of iets anders)?

Objective (description of the desired situation)
Advies

Result deliverable/product (what is ready if the project is finished) with list of part results
Onderzoekrapport, poster presentatie

Competence level
2, 3

Connected to Change Agency ETC
Multiple choices are possible
x Sustainable Building
Ο Sustainable Mobility
Ο Local Communities

Interested or further information
You will be working in the context change agency sustainable buildings on EnTranCe. You will be
working in a multidisciplinairy team. For detailed information on this assignment contact R.de.
Vrieze (EnTranCe); r.de.vrieze@pl.hanze.nl; M 06 22399269

How to respond to the vacancy

Send a motivation letter and CV to EnTranCe, Energy Transition Community, etc@org.hanze.nl
Attn. Mrs. Jacqueline Joosse, Office Manager EnTranCe. Note: If the job does not fit directly with
your specific interest, please contact via etc@org.hanze.nl or 050-5954708
Website: http://en-tran-ce.org/for-students/assignments/

